PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ00266027
Mgr. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky:

Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově
veřejná zakázka v souladu s § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), na stavební práce
Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000058
I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je demolice osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními
vstupy. Objekt je podsklepený, celková délka objektu je 108,6 m, šířka 11,4 m vč. předsazených lodžií a
celková výška 24,75 m nad okolní upravený terén (o 2,1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 6
vchodů).
Objekt bude zdemolován vč. podzemní části (0,5 m pod úroveň budoucího upraveného terénu),
odstraněny budou přilehlé betonové plochy (připojovací chodníčky u zadních vstupů, okapový chodník).
Před zahájením prací bude provedeno odpojení technické infrastruktury a odstranění vyznačených
stromů a keřů. Po demolici bude provedeno srovnání pozemku do roviny a jeho zatravnění.
II. Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
nabídky

III.

Název účastníka

1.

POLANSKÝ GROUP a.s.

2.

AWT Rekultivace a.s.

3.

MAPECO MOST a.s.

4.

MARENT DEMOLICE s.r.o.

5.

AQUATEST a.s.

6.

PRAGOTRADE

7.

APB - PLZEŇ a.s.

8.

Speciální stavby Most spol.
s.r.o.

9.

PB SCOM s.r.o.

10.

TREPART s.r.o.

11.

NEXTA s.r.o.

Sídlo
Přemyslova 529,
251 01 Říčany
Dělnická 41/884,
735 64 Havířov - Prostřední
Suchá
Most - Čepirohy 143,
PSČ 434 01
Stará Ovčárna 2146,
356 01 Sokolov
Geologická 988/4,
152 00 Praha
Maršála Rybalka 379,
Humny, 273 08 Pchery
Losiná 303,
332 04 Losiná
Josefa Suka 261/11,
434 01 Most
Radniční 28,
753 01 Hranice
Pištěkova 782/3,
149 00 Praha
K vápence 123,
415 03 Teplice

IČO

Nabídková cena
v Kč bez DPH

27633896

7 967 465,09

47676175

12 499 999,04

25028685

11 115 649,99

26390931

13 981 052,70

44794843

16 211 507,96

16189612

14 900 000,00

27066410

7 644 805,45

41327225

8 157 085,38

25397087

6 542 403,98

25917838

7 958 201,60

27282597

12 394 054,88

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení.
Nikdo nebyl vyloučen.

IV. Identifikační údaje vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění
výběru jeho nabídky
Název účastníka: PB SCOM s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ: CZ 25397087
Nabídková cena bez DPH, která je zároveň cenou sjednanou za provedení předmětu veřejné zakázky ve
smlouvě o dílo č. KT/10616/19: 6 542 403,98 Kč
K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.
Odůvodnění výběru: vybraný dodavatel byl vybrán v souladu s § 122 odst.1 ZZVZ podle výsledku
hodnocení nabídek. Vybraný dodavatel také splnil všechny požadavky v souladu se zadávací
dokumentací této veřejné zakázky.
V.

Označení poddodavatelů dodavatele

Dodavatel neuvedl žádné poddodavatele.
VI. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita: nebylo použito.
VII. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: nebylo použito.
VIII. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: nebylo použito.
IX. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomu došlo: zadávací řízení nebylo zrušeno.
X. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků: nerelevantní, zadavatel prováděl komunikaci s účastníky pouze
prostřednictvím elektronických nástrojů.
XI. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn: střet zájmů nebyl zjištěn.
XII. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci): nerelevantní, jednalo se o zjednodušené podlimitní řízení.
XIII. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle §78 odst.3
ZZVZ: nebylo požadováno.

V Litvínově dne 02.07.2019
Zpracovala: Ing. Jitka Blovská, administrátor VZ
Schválila:

…………………………………………………………………
Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

